
Saúde  
e segurança
No último biênio, disseminamos ainda mais 

nossa cultura de segurança a partir de uma 

agenda permanente discutida em todos os 

níveis, da operação à liderança da companhia, 

com excepcional engajamento. Cuidar das 

pessoas, conscientizá-las sobre a importância 

da segurança permanente e mantê-las 

motivadas ajuda a manter um ambiente 

organizacional saudável. 

Para reforçar nosso compromisso em fortalecer 

a cultura de segurança, contamos desde 

2016 com o programa Operação Segura. 

Lançamos, em 2019, nossas 10 Regras de Ouro 

de Segurança. Alinhada às nossas diretrizes e 

políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, 

a iniciativa é uma atualização das normas 

até então vigentes, com base nos riscos 

característicos de cada atividade desenvolvida. 

Promovemos uma ampla campanha de 

comunicação que garantiu a disseminação 

dessas regras em todas as nossas operações.
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Não realizar atividades 
sem estar treinado, 
habilitado ou autorizado

Não realizar 
trabalhos em altura 
sem proteção contra 
quedas e Permissão 
de Trabalho Seguro 
(PTS)

Não remover 
dispositivos 
de segurança 
ou realizar 
intervenções 
em máquinas e 
equipamentos 
sem bloqueio de 
energias

Não operar 
equipamentos 
móveis sem 
treinamento e 
habilitação

Não realizar atividades 
em espaço confinado 
sem Permissão de 
Entrada de Trabalho 
(PET) e PTS

Não acessar áreas 
operacionais ou 
executar atividades 
sem fazer uso correto 
dos EPCs e EPIs 
obrigatórios

Não trabalhar sob 
efeito de álcool e 
outras drogas

Não pular, passar 
ferramentas e/
ou equipamentos 
entre vagões

Não transitar 
ou permanecer 
embaixo de 
cargas suspensas

Relatar todos 
os acidentes e 
incidentes de 
trabalho
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As 10 Regras de Ouro  
de Segurança
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O resultado desse esforço é evidente, por exemplo, ao 

completarmos na safra 2019-2020 mais de um ano sem 

acidentes nos terminais de São José do Rio Preto e de 

Ribeirão Preto. Além disso, não registramos acidentes 

com terceiros e alcançamos uma redução de 63% na 

taxa de frequência de acidentes entre os colaboradores 

no mesmo período. Na safra 2018-2019, havíamos 

registrado um aumento na frequência de acidentes, por 

causa da redução no número de horas trabalhadas em 

relação a 2017-2018.

*Taxa de frequência = número de acidentes 
com e sem afastamento para cada 1 milhão de 
horas-homem trabalhadas (HHT).
**Aumento devido ao número mais baixo de 
HHT se comparado a 2017-2018.

  Colaboradores
  Terceiros

Taxa de frequência de acidentes*

2016-2017

10,08

2017-2018 2018-2019**

7,476,86

2019-2020

3,76

13,53

5,20 2,24

0,00

Reconhecimento

Como forma de reconhecer o empenho dos nossos  
colaboradores para a evolução de nossa cultura de segurança  
e a adoção de comportamentos positivos, criamos o  
Prêmio Operação Segura, dividido em quatro categorias.

TOP EMISSOR DE PTS  
(Permissão de Trabalho Seguro)  
Solicitante de PTS que melhor avaliou os riscos das atividades  
não rotineiras.

TOP APROVADOR DE PTS  
(Permissão de Trabalho Seguro)
Aprovador de PTS que melhor corrigiu erros, aprovou e fechou PTS.

TODOS PELA VIDA
Equipe com menor número de acidentes, incidentes e que mais 
contribuiu para um ambiente seguro a partir do registro de desvios.

FUNCIONÁRIO DE OURO
Colaborador sem qualquer registro de infração das Regras de Ouro, 
com participação efetiva em kaizens voltados para a segurança e 
que mais tenha preenchido cartões de Boas Práticas e de Desvio 
Comportamental de Motorista.
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Família Presente
Como forma de reforçar o orgulho de pertencimento dos nossos 

colaboradores e envolver as famílias na promoção da cultura da 

segurança no ambiente operacional, ampliamos nosso programa Família 

Presente, que recebe familiares dos colaboradores dos terminais para 

visitas. O programa teve início em novembro de 2018 e, em 11 edições 

(sete no TAC e quatro nos terminais de transbordo no interior de São 

Paulo), contou com a presença de mais de 360 visitantes.

A agenda começa com uma apresentação que relaciona produtos 

alimentícios produzidos com o açúcar da Copersucar e se estende 

com um conteúdo voltado à segurança, passando pela importância 

dos equipamentos de proteção individual (EPIs), detalhamento das 

atividades e instrumentos utilizados pela Brigada de Emergência, 

como o caminhão de combate a incêndio, as roupas utilizadas para 

aproximação do fogo e os extintores. Os visitantes passam pelas 

moegas, onde o açúcar é descarregado dos caminhões e vagões, pelos 

armazéns, onde o produto fica armazenado e, no caso do TAC, pelo 

Centro de Controle Operacional (CCO). 

O Família Presente visa reforçar a consciência permanente dos 

colaboradores em relação à segurança no trabalho e fazer com que as 

famílias se tornem multiplicadoras dessa causa na própria residência 

dos profissionais. 

O engajamento de familiares fortalece 
o orgulho em pertencer de nossos 
colaboradores e amplia a cultura  
de segurança no trabalho

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-4

RELATÓRIO • 2018-2020

57 

RELATÓRIO • 2018-2020



Certificação
A certificação, para nós, é muito mais do 

que um selo que confirma nossas boas 

práticas. É consequência de cumprirmos 

todos os requisitos exigidos e de termos 

essas iniciativas presentes no dia a dia de 

todos os colaboradores. 

Em novembro de 2019, passamos por uma 

avaliação de conformidade aos padrões 

internacionais, em especial os processos que 

garantem a efetividade da qualidade dos 

serviços, atendimento ao cliente, controle 

ambiental e principais riscos à segurança 

das pessoas que atuam no terminal.

A empresa Lloyds Register do Brasil 

recomendou a manutenção da OHSAS 18001 

e a transição da nova norma de gestão em 

saúde e segurança ocupacional  

para a ISO 45001, a fim de harmonizar 

os padrões internacionais e compartilhar 

as melhores práticas de gestão da saúde 

e segurança ocupacional, integrando aos 

padrões das outras normas de gestão ISO 

e atualizando para os critérios atuais. Um 

dos principais fatores que corroboraram 

para o resultado foi a cultura de segurança 

implantada e consolidada, com equipes bem 

engajadas e processos padronizados em todas 

as operações.

O TAC também manteve as ISOs 9001, 

utilizada para assegurar os sistemas de gestão 

da qualidade durante todo o processo, e 14001, 

referente ao Sistema de Gestão Ambiental.
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