
Nosso compromisso

Impulsionamos o 
desenvolvimento sustentável 
em nossas atividades e em 
nossa cadeia de fornecedores, 
promovendo o cuidado com as 
pessoas e o meio ambiente

3.



A iniciativa de reforçar a cultura de sustentabilidade vai ao encontro da  

nossa estratégia de negócio e do nosso compromisso em praticar ações 

coerentes com nosso propósito, de prover energia limpa e alimento natural 

para o bem-estar da sociedade. 

Temos uma atuação calcada em três pilares de sustentabilidade bem 

definidos – energia para o crescimento, energia para a vida e energia para o 

movimento. Eles respaldam nossa Política de Sustentabilidade, que estabelece 

as diretrizes em relação às práticas econômicas e socioambientais, visando à 

perenidade do negócio e à contribuição para o desenvolvimento sustentável 

das comunidades de entorno, inclusive das nossas subsidiárias. 

Gestão da 
sustentabilidade

GRI 102-11

RELATÓRIO • 2018-2020
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Entendemos que a sustentabilidade está 

intrinsecamente relacionada ao nosso 

negócio e sabemos que é necessário  

ampliá-la continuamente em nossa gestão 

como forma de agregar ainda mais valor aos 

nossos acionistas, colaboradores, parceiros 

de negócio e, em um olhar mais amplo, à 

sociedade como um todo. 

Para entender a percepção dos nossos 

colaboradores a respeito das nossas práticas 

e identificar pontos de melhoria, realizamos 

novamente em 2019 uma pesquisa interna 

de sustentabilidade. O levantamento mostra 

que, no último ano, 96,9% dos respondentes 

disseram ter conhecimento do tema 

sustentabilidade, crescimento de 7,1 pontos 

percentuais na comparação com 2018.  

A pesquisa também sinalizou que 97,4% dos 

colaboradores enxergam a Copersucar como 

uma organização que se preocupa com a 

sustentabilidade, ante 96% no ano anterior.

Apresenta diretrizes 
orientadas à relação com 
clientes e aos mercados 

interno e externo

Energia para  
o Crescimento

Traz diretrizes para as 
atividades de transporte  

e de comercialização

Energia para  
o Movimento

Apresenta diretrizes  
voltadas à gestão

Energia  
para a Vida

Três pilares de  
sustentabilidade Copersucar

GRI 102-11
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A pesquisa foi a base para o desenvolvimento 

do projeto para fortalecimento da Cultura de 

Sustentabilidade, criado para disseminar ainda 

mais o tema para o público interno. Para estruturar 

nossa atuação, desenvolvemos, na safra 2018-2019, 

a Comissão de Gestão Sustentável, composta por 

representantes de 12 áreas da companhia que se 

reportam à Diretoria Executiva. 

Desde sua criação, a Comissão já realizou 17 

encontros e 2 workshops. No primeiro deles, 

definimos nossas Linhas Estratégicas em 

Sustentabilidade, que são os sete fatores críticos 

definidos coletivamente como prioritários. No 

nosso entendimento, essas linhas estratégicas 

fortalecerão nossa capacidade de realizar as 

aspirações de negócio ao mesmo tempo que 

contribuem para o desenvolvimento sustentável. 

Para cada uma delas, criamos metas e planos  

de ação, cujo acompanhamento é feito 

mensalmente pela própria comissão e 

periodicamente pela Diretoria. 

Compromissos voluntários

Estamos atentos às iniciativas empresariais que tornem nosso 
ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso. No último 
ano, assinamos a Carta de Princípios de Empoderamento 
das Mulheres (WEPs), da ONU Mulheres, como forma de 
assumirmos publicamente nosso compromisso com a agenda de 
empoderamento das mulheres e com a equidade de gênero no 
ambiente de trabalho.
Na mesma direção, aderimos aos 10 Compromissos das 
Empresas com a Promoção da Igualdade Racial, da Iniciativa 

Empresarial pela Igualdade, desenvolvida e liderada pela 
ONG Afrobras e pela Faculdade Zumbi dos Palmares, que 
trabalha pela inclusão étnico-racial em uma plataforma 
de articulação entre empresas comprometidas em buscar 
desempenho ainda mais significativo na abordagem do tema. 
Em março de 2020, realizamos uma mesa-redonda com 
convidados externos, que apresentaram experiências de 
outras empresas em diversidade de gênero e racial. O evento 
presencial na sede foi transmitido on-line para os terminais.

GRI 102-11 | 102-12
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Linhas Estratégicas em Sustentabilidade da Copersucar
Clique nos números para entender os temas abordados  

em cada uma delas e os principais objetivos traçados para o biênio

GRI 102-15
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No último biênio, intensificamos nossas iniciativas tendo como alavanca a 

busca por modernização e dinamismo. Uma das principais frentes de atuação 

foi por meio do programa Vamos Juntos, criado com o objetivo de reforçar  

o processo de mudança da cultura organizacional, em busca de uma  

empresa mais horizontalizada, diversa, global e sustentável.

Uma das novidades do último ano foi o início do trabalho remoto, que  

permite o trabalho a distância sem nenhuma interferência na dinâmica  

das equipes, no atendimento às usinas e aos clientes. Disponibilizamos aos 

nossos colaboradores orientações sobre como organizar as tarefas fora do 

ambiente corporativo, seja o trabalho realizado em casa, em coworking  

ou em qualquer local com conexão à internet, além de dicas sobre  

segurança da informação e ergonomia.

Nossa nova sede, inaugurada em fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo 

(SP), também abraça esse conceito de flexibilidade. O escritório permite mais 

interações entre as áreas e novas possibilidades de trabalho, com espaços 

colaborativos. A nova sede fica localizada em edifício “Triple A”, com  

pré-certificação LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental) Gold 

Core&Shell. A certificação prevê a adoção de medidas construtivas que busquem 

eficiência no uso de recursos, com foco na redução dos impactos socioambientais. 

Gestão de pessoas

Taxa de rotatividade 
(%)*

2016-2017

11,96

2017-2018 2018-2019

16,2315,58

2019-2020

13,79

*Taxa de rotatividade = média 
entre contratações e demissões na 
categoria sobre o efetivo total.

GRI 102-3 | 401-1
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Colaboradores  
por gênero

  Masculino
  Feminino

526

122

Safra  
2018-2019

515

105

Safra  
2019-2020

Colaboradores  
por faixa etária

  Abaixo de 30 anos
  De 30 a 50 anos
  Acima de 50 anos Safra  

2018-2019

440

88
120

429

77

Safra  
2019-2020

114

Colaboradores  
por região

  São Paulo – Capital
  São Paulo – Interior
  São Paulo – Litoral

60

374

Safra  
2019-2020

186

62

382

204

Safra  
2018-2019

No projeto foi priorizada a utilização de produtos químicos 

com baixos índices de Compostos Orgânicos Voláteis (COV), 

como tintas, vernizes, adesivos e selantes. Também foram 

adotados materiais nacionais para a redução de impactos 

causados pelos grandes deslocamentos (marcenarias, 

acabamentos de parede, mobiliário, assentos, divisórias etc.) 

e madeiras com selo FSC.

Outro avanço foi a criação da Área de Serviços Financeiros, 

responsável por centralizar mais de 200 atividades de 

back office e padronizar os processos de atendimento a 

clientes internos e externos. Com um viés forte de controle 

e sistematização, a nova área de suporte ao negócio utiliza 

conceitos de um Centro de Serviço Compartilhado (CSC). 

O objetivo é compartilhar serviços, recursos e custos entre 

áreas, parceiros e clientes de uma empresa, com foco na 

excelência do atendimento ao cliente.

Para tornar a gestão dessa nova área mais dinâmica, 

criamos o treinamento Lean Office, que marcou a ampliação 

do nosso Sistema Integrado de Melhoria Contínua (SIM), 

para a sede da companhia (saiba mais na página 20). 

Também houve a primarização da gestão e dos 29 

colaboradores alocados no Terminal Multimodal de  

São José do Rio Preto (SP), concluída no início de 2018. 

Esse movimento segue a estratégia de unificar operações 

para tornar a gestão e os processos de manutenção e 

segurança padronizados em todas as nossas unidades. 

Assim, alcançamos um ambiente de trabalho ainda  

mais integrado à nossa cultura, com maior sentimento  

de pertencimento e sinergia nos programas de  

segurança e melhoria contínua.

GRI 102-8 | 405-1
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Desenvolvimento  
de pessoas 
Nossos colaboradores são capacitados 

continuamente para aplicarem o conhecimento 

sobre o modelo de negócio e o mercado, em busca 

do melhor desempenho nas operações e com foco 

nos resultados.

Contamos com o Programa de Educação 

Corporativa como motor do desenvolvimento 

das nossas equipes. Somente no último biênio, 

dedicamos mais de 22 mil horas para a qualificação 

das equipes, alcançando uma média de 18,84 horas 

de capacitação por colaborador na safra 2018-2019 

e de 16,47 horas na safra 2019-2020.

Por gênero

Masculino

Feminino

Por nível funcional

Gestão

Liderança

Especialista

Profissional

Operacional

Estagiário

Total

19,02

18,06

25,81

39,13

11,00

8,90

26,74

27,33

18,84

16,32

17,23

7,95

22,91

10,71

11,63

20,45

0,00

16,47

Média de horas de treinamento por colaborador

Safra  
2018-2019

Safra  
2019-2020

GRI 404-1
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A Escola de Cultura visa ao desenvolvimento 

comportamental de todos os colaboradores, em 

alinhamento aos nossos valores e estratégias 

empresariais. Dedicada à formação dos nossos líderes, 

a Escola de Liderança busca aprimorar nas pessoas  

as ferramentas e competências necessárias para a 

gestão das equipes. Um dos destaques do último  

biênio foi a realização do evento Fórum Tech, que  

teve como pautas as tecnologias emergentes e  

a Quarta Revolução Industrial. 

Para o desenvolvimento das equipes operacionais, 

contamos com a Escola de Liderança Operacional. 

Concluímos o segundo ciclo de desenvolvimento 

dos 63 líderes nos terminais, promovendo o 

alinhamento de temas como desempenho de equipes, 

responsabilidades, compromissos com a segurança do 

trabalho e resultados a serem alcançados.

Já a Escola de Negócios atendeu 180 colaboradores no 

período, com o objetivo de oferecer a oportunidade de 

aprofundar seus conhecimentos sobre o nosso negócio 

e a nossa cadeia de valor. Além de recursos internos 

e profissionais da própria Copersucar, contamos 

com a participação de clientes, representantes das 

usinas e outros convidados, cujas apresentações são 

divididas em seis módulos. Desta forma, entendemos 

que a Escola de Negócios possibilita a criação de 

mecanismos de reflexão muito mais conectados com 

a nossa realidade e dá mais sentido para as pessoas 

entenderem o que está acontecendo na companhia e 

nos segmentos de atuação. O conteúdo da Escola de 

Negócios também é utilizado em apresentações em 

clientes estratégicos, mostrando sinergia na formação 

de pessoal, não apenas internamente, mas também com 

outros agentes ligados ao nosso negócio.

A Escola de Negócios 
foi ampliada no biênio, 
alcançando, além dos 
colaboradores, clientes 
e outros parceiros

RELATÓRIO • 2018-2020
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Desenvolvemos alguns incentivos para estimular a participação 

dos colaboradores e tornar a relação com eles mais interativa. 

A trilha da Escola de Negócios pontua os participantes mais 

assíduos e também aqueles que mais se engajam ao acessar os 

conteúdos disponíveis (vídeos, artigos, podcast, apresentações 

disponibilizadas em cada tema), responder aos quizzes e enquetes 

e dar feedback sobre os eventos. No fim dos seis módulos, as 

pessoas que tiverem maior pontuação recebem prêmios como 

vale-livros, visitas a usinas ou a clientes e cursos relacionados  

à área de atuação profissional.

Também com vistas ao desenvolvimento dos nossos profissionais, 

demos continuidade ao Programa de Aceleração de Aprendizagem 

(PAA), com encontros que oferecem capacitações em temáticas 

identificadas como primordiais para as estratégias de crescimento 

de profissionais bem avaliados. Terminamos, em 2019, um novo 

ciclo, com 23 participantes que, durante oito meses, passaram  

por todas as etapas de treinamento e mentoria.

Outro destaque da área de Recursos Humanos no último ano foi o início 

do uso da metodologia Learning Agility, traduzida como “agilidade 

de aprendizagem”. Em outras palavras, visa a estimular nas equipes 

a capacidade de aprender e se adaptar às mais diferentes situações, 

baseadas em suas experiências, em busca de novos desafios e de 

aperfeiçoamento profissional. Enxergamos isso como ponto de partida  

para o trabalho com os talentos e a liderança da empresa. 

Já começamos a utilizá-la no mapeamento de talentos, dentro do programa 

de sucessão que iniciamos em 2019, uma vez que esse é o tipo de skill que 

queremos para os colaboradores da Copersucar. O trabalho de mapeamento 

de sucessão é importante para darmos transparência aos processos e 

formarmos os futuros líderes, além de permitir que nossos colaboradores 

enxerguem as oportunidades e desafios para suas carreiras.

Copervida

Para apoiar os colaboradores na busca por mais  
bem-estar, ampliamos os benefícios do Copervida, nosso 
Programa de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida 
cujas propostas focam o combate ao sedentarismo, 
sobrepeso e obesidade, além de iniciativas para a gestão 
do estresse, acompanhamento de crônicos, prevenção de 
câncer e o uso consciente do plano de saúde.

GRI 403-6
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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.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 | 403-3 | 403-4 | 403-5
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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

1

2 3

4

5

6 7

8

9

10

As 10 Regras de Ouro  
de Segurança

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-2 | 403-3 | 403-4 | 403-5
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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.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 403-9
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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
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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.

RELATÓRIO • 2018-2020
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Gestão 
socioambiental

Nosso compromisso com a adoção das melhores práticas ambientais e a promoção 

de impactos positivos nas comunidades próximas às nossas operações é explícito 

na Política de Sustentabilidade da Copersucar e nas Linhas Estratégicas em 

Sustentabilidade. Em especial, temos uma contribuição significativa para o 

amadurecimento de uma economia de baixo carbono, fornecendo combustível 

renovável para a sociedade. Na gestão das nossas operações logísticas, também 

buscamos maximizar a utilização de modais com menor fator de emissão, otimizar 

rotas de transporte e implementar projetos que reduzam as emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) nos terminais e no transporte.

RELATÓRIO • 2018-2020
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2018

Inventário de emissões de GEE (tCO2e)

2019

168,9

950,5

827.014,2

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3

100,1

953,7

766.417,9

Outros aspectos ambientais são gerenciados pelos terminais para minimizar 

impactos à disponibilidade de recursos naturais e às comunidades. Para reduzir 

a emissão de material particulado, por exemplo, implantamos sistemas de 

aspersão de água e óleo vegetal nas linhas principais de embarque e descarga 

do Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), em Santos. Já o Terminal de São 

José do Rio Preto funciona somente até as 22 horas, para evitar o trânsito dos 

caminhões e ruídos no período noturno. Todas as nossas unidades ficam em 

zonas industriais e, no caso do TAC, em uma zona portuária, sem interferência 

em áreas de preservação ambiental e impactos significativos à biodiversidade. 

Além disso, não registramos no último biênio qualquer reclamação relacionada 

a efeitos negativos das nossas operações nas comunidades.

O primeiro passo para que isso se realize é o conhecimento detalhado das emissões 

de GEE nas atividades e na cadeia de valor. Para isso, elaboramos desde 2015 o nosso 

inventário de gases de efeito estufa, de acordo com as diretrizes do Programa Brasileiro 

GHG Protocol. Pelos requisitos da iniciativa, os inventários abrangem o ano-calendário 

de janeiro a dezembro, e não o ano-safra. Os dados passam por verificação externa e 

são disponibilizados no Registro Público de Emissões do programa.

No biênio, reduzimos as emissões diretas em nossas atividades, principalmente  

pela diminuição do consumo de combustíveis e pela ampliação do uso do etanol  

em nossa frota, além do aprimoramento de gestão das chamadas emissões fugitivas, 

decorrentes da manutenção de equipamentos de ar condicionado e extintores de 

incêndio. Essas reduções foram de 68,4 tCO
2
e e de 69,0 tCO

2
e, respectivamente,  

em 2018 e 2019. As emissões decorrentes da aquisição de energia elétrica 

permaneceram estáveis no biênio. Já as demais emissões indiretas, medidas pelo 

escopo 3, são majoritariamente relacionadas ao transporte de produtos. No último 

ano, o aumento em 22% do uso de ferrovias e a diminuição dos embarques  

marítimos contribuíram para a redução das emissões nesse escopo.
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A gestão de água e energia busca sempre otimizar o consumo desses recursos 

naturais, com a adoção de boas práticas e projetos de melhoria contínua e 

kaizen (saiba mais na página 20). Os terminais multimodais de São José do 

Rio Preto e Ribeirão Preto contam com sistemas de coleta e reúso de água 

de chuva para limpeza e jardinagem. A captação ocorre somente de águas 

superficiais e via redes locais de abastecimento e saneamento. Os volumes 

consumidos foram de 20,8 milhões de litros na safra 2018-2019 e 18,5 milhões 

de litros na safra 2019-2020, uma redução de 11% na comparação anual em 

função dos menores volumes movimentados e iniciativas de ecoeficiência.

Também investimos continuamente na expansão do uso de etanol na frota, 

ampliando a participação de combustíveis renováveis em nossa matriz 

energética. No último biênio, esse percentual cresceu significativamente, 

impactado também pela diminuição do consumo de óleo diesel nos terminais. 

Já o consumo de energia elétrica, da ordem de 88 mil GJ no biênio, teve 

redução de 2% na safra 2018-2019 e aumento de 7% na safra 2019-2020.

Consumo consciente

Estamos sempre em busca de iniciativas que incentivem 
a consciência ambiental dos nossos colaboradores e 
proporcionem melhorias em processos que tornem a gestão 
mais eficiente. Em todos os nossos ambientes, engajamos os 
colaboradores para reduzir o consumo de copos plásticos, 
substituindo-os por canecas.
Também com o intuito de conscientizar nossos colaboradores, 
desenvolvemos, no último ano, um concurso fotográfico 
para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Lançamos 
a pergunta “Como você contribui para termos um ar mais 
limpo?” e os colaboradores registraram ações do seu dia a dia 
que podem fazer a diferença para o futuro do planeta.

 Energia gerada 
 pelo consumo de 
 combustíveis (GJ)

  Participação de 
 fontes renováveis  
 nos combustíveis

Consumo de combustíveis

2016-2017

1.638

2017-2018 2018-2019

2.0892.520

612

2019-2020

5,6% 6,5%

13,3%

38,3%
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Gestão dos resíduos
O descarte de resíduos também é realizado de acordo com todos 

os protocolos aplicáveis e por meio da contratação de empresas 

devidamente autorizadas para o transporte e destinação final. Em 

2018-2019, geramos 39% menos resíduos que na safra anterior, 

com uma redução ainda mais acentuada no descarte de materiais 

classificados como perigosos. Na safra 2019-2020, a geração total 

de resíduos foi 3% menor na comparação anual.

Um projeto de melhoria contínua (kaizen) em nossos terminais 

contribuiu para uma redução de 51% no envio de resíduos para 

aterros sanitários na safra 2019-2020. A iniciativa consistiu na 

adaptação dos sistemas de armazenagem e drenagem dos 

materiais originados na varrição das instalações, o que ampliou  a 

secagem desse composto. 

Com essa solução, os resíduos podem ser destinados para  

compostagem e utilizados como substrato para adubação do solo 

em áreas de plantio. Antes, como o teor de umidade era elevado, 

essa destinação ambientalmente mais adequada não era possível.

Resíduos destinados para aterros (safra 2019-2020)
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Conecta
Somos comprometidos com a transformação positiva da sociedade e  

mantemos em todas as operações Copersucar mecanismos de engajamento 

com as comunidades e fomento ao desenvolvimento local. Concentramos  

nossos investimentos em ações de responsabilidade social no Programa 

Conecta, que, durante o último biênio, seguiu seu trabalho de formação e 

capacitação com as comunidades do entorno das nossas operações. 

Após quase quatro meses de dedicação, entre aulas teóricas e práticas, 

75 alunos com idade entre 18 e 34 anos concluíram, em 2019, o curso de 

Empreendedorismo, nas cidades de Santos, Ribeirão Preto e São José do  

Rio Preto. Os alunos visitam nossos terminais e têm a oportunidade de  

interagir com nossos colaboradores e, assim, aprender na prática como  

funciona a operação dos terminais.

Ao fim do curso, os alunos realizam uma feira para expor suas empresas, 

produtos e serviços, ocasião em que eles são estimulados, inclusive, a fechar 

negócios com os visitantes. As três Feiras de Empreendedorismo reuniram, 

juntas, mais de 1,4 mil pessoas. O projeto é uma parceria com o Instituto  

Crescer e, desde 2015, quando foi lançado, já formou 483 jovens. 

Para incentivar a prática esportiva, os cuidados com a saúde e a qualidade 

de vida, o Conecta Vôlei beneficia jovens entre 13 e 17 anos dos municípios 

de Santos e São José do Rio Preto. As oficinas para a prática desse esporte 

permitem que os participantes desenvolvam suas potencialidades físicas 

e motoras, bem como a adoção de valores éticos para o pleno exercício da 

cidadania. No total, 120 adolescentes participam da iniciativa. 

Em 2018, um dos nossos alunos foi  
aprovado nas seletivas para participar  
da equipe de vôlei municipal de Santos
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Com foco no estímulo à cultura, mantivemos no 

biênio o apoio a peças de teatro. No último ciclo, as 

apresentações “Pequeno Príncipe” e “A Canção dos 

Direitos das Crianças” lotaram os teatros em Santos,  

São Paulo, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. 

Desde sua concepção, a peça “Pequeno Príncipe” 

teve um olhar atento com a questão da inclusão. Para 

reforçar a integração e a quebra de barreiras, o ator 

escolhido para ser protagonista da peça tem síndrome 

de Down. Realizamos uma apresentação especial para 

uma turma de crianças com deficiência, que contou com 

a presença de um intérprete de libras. Em Santos, houve 

ainda uma edição extra dentro de uma escola do Morro 

de São Bento, que atendeu os alunos que não puderam 

ir ao teatro e, então, levamos a peça à comunidade. 

Também com vistas à inclusão, desenvolvemos um 

projeto de curso de marcenaria, em parceria com o 

Instituto Tomie Otake, voltado para pessoas em  

situação de vulnerabilidade social. A iniciativa beneficia 

jovens atendidos pelos serviços públicos de saúde e 

assistência social da cidade de São Paulo, além de 

estudantes surdos, que são totalmente integrados às 

atividades. A programação de aulas inclui o ensino 

sobre técnicas para a construção de objetos em madeira 

e, ainda, oficinas direcionadas para o aprendizado da 

linguagem de sinais.

O Programa Conecta também abrange outras  

atividades com a comunidade nos três municípios de 

atuação. Realizamos, em 2019, duas edições do Fórum 

em Roda em cada cidade, impactando 585 pessoas, com 

os temas “Sustentabilidade: O impacto das pequenas 

atitudes” e “Trabalhabilidade: Usando competências 

para gerar renda!”.

Também em 2019, realizamos mais uma edição do Café 

Cultural, evento que propõe uma mostra multicultural com uma 

programação composta pelos talentos locais e que proporciona 

espaço de lazer e recreação, estimulando a convivência entre 

crianças e adultos que se beneficiam das atrações oferecidas. 

No total, os eventos reuniram 829 pessoas.
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formados em cursos 
de qualificação 
profissional

483 
jovens

Programa Conecta em números*

pelas ações voluntárias 
promovidas pelos 
alunos

2.498  
pessoas  
beneficiadas às peças “A Canção  

dos Direitos 
da Criança” e 
“Pequeno Príncipe”

4.316
assistiram 

pelos Fóruns 
em Roda, Cafés 
Culturais e Feiras de 
Empreendedorismo

12.837  
impactados

certificados nas 
oficinas de arte 
educativas

202  
adolescentes 

*Resultados consolidados desde 2015.

impactados pelas 
oficinas esportivas

510  
adolescentes  
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Voluntariado
O voluntariado é incentivado entre todos os  

nossos colaboradores, que podem se engajar em  

ações executadas pelo Conecta, como os Fóruns  

em Roda, Feiras de Empreendedorismo e aulas 

oferecidas às comunidades, bem como doações e 

campanhas de solidariedade.

No fim de 2019, por meio do nosso Programa de 

Voluntariado, lançamos uma Campanha de Natal para 

arrecadar doações destinadas a quatro instituições 

assistenciais que desenvolvem projetos nas cidades 

onde a companhia atua. Na sede, brinquedos, material 

escolar e livros foram coletados e doados ao Centro 

de Educação Infantil (CEI) Brazilia Lacerda de Arruda 

Botelho, que atende crianças no bairro da Bela Vista, 

na região central da capital paulista.

Nos terminais do interior paulista, a unidade de São 

José do Rio Preto arrecadou brinquedos e roupas 

suficientes para presentear crianças escolhidas por 

meio de cartinhas do Projeto Mundo Novo – Paraíso. 

Em Ribeirão Preto, alimentos e produtos de higiene 

pessoal e de limpeza foram entregues na Casa do 

Vovô, abrigo que acolhe idosos em situação de 

vulnerabilidade. Já em Santos, a arrecadação no TAC 

foi de brinquedos e doces, que contribuíram para 

alegrar a festa de fim de ano do Centro Integrado de 

Assistência a Pessoas com Câncer (CENIN).

Além da campanha de Natal, arrecadamos doações 

para a campanha do agasalho. Em março de 2020, 

fizemos uma doação emergencial por conta das fortes 

chuvas na cidade de Santos.

Combate  
à Covid-19

Como forma de apoiar o combate 
ao novo coronavírus, que impactou 
fortemente toda a sociedade, unimos 
a força das nossas usinas sócias 
para dedicar parte da estrutura para 
a produção de álcool 70%, produto 
doado para o abastecimento gratuito 
de unidades públicas de saúde de 
diversos estados brasileiros e mais  
de 100 cidades. Em uma ação 
articulada com a União da Indústria 
da Cana-de-Açúcar (UNICA), enviamos 
185 mil litros do produto para as 
secretarias estaduais de saúde de 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul. Outros 50 mil litros foram 
doados diretamente pela Copersucar 
para a prefeitura de Santos. Além 
dos milhares de litros de álcool já 
entregues, a empresa doou 300 cestas  
básicas para famílias de alunos 
do ensino municipal de Santos e 
distribuiu mais de 9 mil lanches para 
caminhoneiros que chegam ao porto, 
reduzindo o contato social na cidade.

Clique aqui e saiba mais sobre nossas 
ações para combater o coronavírus, 
garantir a saúde dos colaboradores e 
contribuir com a sociedade.

Para 
saber
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Desenvolvimento 
sustentável  
da cadeia
Como nosso modelo de negócio integra diferentes elos da cadeia 

produtiva, entendemos que a gestão dos impactos ambientais e sociais 

também deve ser uma contínua preocupação de nossas usinas, que 

são autônomas e conduzem suas políticas corporativas de forma 

independente. Promover o desenvolvimento de toda a cadeia é 

primordial dentro da nossa estratégia de negócio. 

Para que isso seja viável, sabemos da importância de contar com um 

processo produtivo baseado na qualidade dos produtos e na relação de 

confiança com todos os stakeholders. Ter o reconhecimento dos nossos 

clientes mostra que estamos na direção certa.

Em um modelo de parceria, monitoramos continuamente os aspectos 

relacionados à produção e processamento da cana-de-açúcar – a 

partir de um sistema que consolida as informações e permite o 

desenvolvimento de planos de ação com o objetivo de disseminar 

as melhores práticas. Esse trabalho é reforçado por meio de 

comunicações com as associadas, tanto em encontros presenciais 

quanto em plataformas eletrônicas, como nossa Newsletter Sinergia.
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Usinas sócias
As usinas que fazem parte da cadeia de valor da 

Copersucar, localizadas em regiões estratégicas da 

região Centro-Sul do Brasil, produzem açúcar e etanol 

a partir da cana-de-açúcar, seguindo as melhores 

práticas de gestão agrícola e socioambiental. 

Atuamos em parceria com esses stakeholders para 

que os produtos atendam aos mais elevados padrões 

de qualidade disponíveis no mercado e às exigências 

específicas dos nossos clientes. 

O etanol que comercializamos nos Estados 

Unidos segue os requisitos da regulação federal 

da Environmental Protection Agency (EPA) os do 

California Air Resources Board (CARB), específicos 

para o mercado desse estado norte-americano. Para 

o mercado da Europa, contamos com a certificação 

BonsucroTM e com o certificado do International 

Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Para a 

comercialização no Japão, atendemos aos critérios 

definidos pelo Ministério da Economia, Comércio e 

Indústria (METI).

O açúcar também possui certificações relacionadas  

à segurança alimentar, que atestam a qualidade  

e as boas práticas de produção para clientes do 

segmento de alimentos e bebidas. Duas usinas da 

nossa cadeia de valor – Santa Adélia (Jaboticabal - SP)  

e Barra Grande (Lençóis Paulista - SP) – foram 

reconhecidas entre as três melhores no Prêmio 

Qualidade Fornecedores de Ingredientes 

para o Sistema Coca-Cola. Para receberem o 

reconhecimento, essas indústrias foram avaliadas em 

quesitos sobre segurança de alimentos, qualidade, 

responsabilidade social e sustentabilidade.

Certificação ISO 22000 – Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos

Certificação FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000

Kosher

Halal

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)

11
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8

32

26

11

8

11
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0
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28

23
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Usinas que atendem aos padrões de certificações e requisitos de mercado para açúcar

Safra  
2018-2019

Safra  
2019-2020
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Certificação para o RenovaBio

A Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) foi instituída no  
Brasil pela Lei nº 13.576/2017 com o objetivo de estimular a produção e o 
consumo de combustíveis renováveis, como o etanol de cana-de-açúcar.  
O programa entrou em vigor em dezembro de 2019 e, desde o seu início, 
nossa atuação tem sido direcionada para incentivar e apoiar as usinas sócias 
a se certificarem para a emissão dos créditos de descarbonização (CBIOs).
Até o fim da safra 2019-2020, 21 usinas sócias já estavam certificadas  
para a emissão dos CBIOs. A estimativa é que poderão ser emitidos  
6 milhões de CBIOs por ano, quando todas as 34 usinas estiverem 
certificadas – o que deve ocorrer ainda em 2020. Cada crédito significa  
que 1 tonelada de CO

2
 equivalente deixou de ser emitida para a atmosfera, 

por ter evitado o uso de combustíveis fósseis.

Por conta do modelo de negócio único da Copersucar, foi  
necessário o desenvolvimento de uma ferramenta específica para  
a validação das notas fiscais de venda de etanol, que servem de lastro 
para a escrituração dos CBIOs. A Zilor, com três unidades no estado  
de São Paulo, foi o primeiro grupo econômico pertencente às  
usinas sócias que aderiu a essa plataforma.
Após a emissão e escrituração dos CBIOs, eles serão comercializados  
no mercado financeiro, seguindo as regras e procedimentos definidos 
pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão. A bolsa de valores de São Paulo é  
a responsável pela criação do sistema para o registro das operações 
no âmbito do RenovaBio.

Nossa companhia também atua com foco 

na melhoria contínua dos produtos e 

processos para aumentar a qualificação 

das usinas e a satisfação dos clientes. 

Entre as iniciativas que conduzimos 

estão workshops e fóruns, dos quais 

participam também clientes, fornecedores 

e universidades. As discussões técnicas 

geram planos de ação, consolidados em 

artigos ou novos procedimentos, que ficam 

disponíveis para todas as usinas em uma 

área exclusiva em nosso site institucional.
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Realizamos também eventos para aproximar as 

usinas dos clientes. Nessas ocasiões, os produtores 

compartilham informações do processo produtivo e 

recebem comentários dos clientes como sugestões 

de melhoria. Para que as demandas se traduzam 

efetivamente em planos de ação, elaboramos 

relatórios trimestrais que são endereçados à 

diretoria de cada unidade.

Outra iniciativa contribuiu para aproximar as equipes 

da Copersucar às usinas produtoras, buscando 

ampliar o entendimento da cadeia produtiva para 

todos os envolvidos: um módulo da Escola de 

Negócios desenvolvido em parceria com a usina 

Santa Adélia, localizada em Jaboticabal (SP). Nas 

quatro apresentações realizadas, os profissionais 

da usina compartilharam com colaboradores da 

Copersucar informações sobre o processo de 

produção de açúcar e etanol e aprenderam sobre 

os principais desafios da nossa companhia no 

planejamento do escoamento dos produtos.

GRI 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3

As equipes da Copersucar  
estão em constante troca de 
aprendizados e práticas com as 
usinas, promovendo o espírito de 
parceria e a melhoria contínua
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SIM nas usinas
Inspirados nos resultados positivos que alcançamos 

nos terminais, criamos o SIM Usinas. O Sistema 

Integrado de Melhoria Contínua disponibilizado às 

usinas permite acompanhar o desempenho dos 

processos por meio de indicadores definidos de forma 

conjunta e monitorados mensalmente.

A compilação dessas informações permite elaborar um 

ranking de performance, e cada usina conhece a sua 

posição em relação ao grupo, sendo que não há acesso 

aos dados dos demais parceiros. Além disso, desde a 

safra 2018-2019, realizamos reuniões individualizadas 

para detalhar os resultados e estabelecer planos 

de melhoria, desdobrados em diferentes iniciativas 

acompanhadas continuamente. 

Um exemplo dessa evolução é a adoção da 

metodologia Lean para redução do tempo de 

carregamento de açúcar. Realizamos um projeto  

piloto na Usina São Luiz, com redução de até 44%  

na duração desse processo. Devido aos bons resultados 

obtidos, o projeto já foi replicado em outras unidades  

e será ampliado ainda mais.

Um dos indicadores que fazem parte do SIM avalia a 

aderência aos procedimentos de qualidade e políticas 

da Copersucar. Essa análise é realizada com o apoio 

de uma empresa especializada em procedimentos de 

auditoria, que visita as instalações das usinas e, depois, 

gera uma pontuação. Na safra 2019-2020, realizamos 

pela primeira vez um evento de premiação no qual as 

três usinas mais bem ranqueadas receberam um troféu 

simbólico. O prêmio contou com duas categorias – 

açúcar branco e açúcar bruto.

Total de cana moída (mil toneladas)

Total de açúcar produzido (mil toneladas)

Total de etanol produzido (mil m3)

81.628,6

3.496,4

4.488,5

87.653,3

3.545,7

4.972,6

Produção nas usinas

Safra  
2018-2019

Safra  
2019-2020
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Gestão socioambiental

As usinas sócias também contribuem para o desenvolvimento socioambiental 

nas regiões em que estão inseridas, por meio de investimentos que melhoram a 

performance de suas operações agrícolas e industriais, mitigam riscos ambientais 

e fomentam diversas ações sociais que beneficiam as comunidades locais.

Nesse contexto, as usinas buscam, de forma permanente, implantar melhorias que 

proporcionem eficiência no uso de recursos naturais e aumento da produtividade. 

Um dos focos de atuação é a gestão de água, insumo significativo do processo 

de produção de açúcar, etanol e energia elétrica. O recurso é obtido a partir 

da captação em rios e poços do entorno das unidades produtivas, seguindo as 

outorgas e permissões dos órgãos ambientais. 

Água superficial

Água subterrânea

Total

156,0

17,6

173,6

117,0

16,7

133,7

Captação de água nas usinas (milhões de m3)*

Safra  
2018-2019

Safra  
2019-2020

*Todas as usinas estão localizadas em áreas sem estresse hídrico, e a água 
captada possui concentração de sólidos totais dissolvidos inferior a 1 g/l. A 
água obtida pelo aproveitamento da cana-de-açúcar totalizou 118,5 milhões 
de metros cúbicos no biênio.

A partir de soluções como a instalação 

de sistemas de recirculação de água, 

as empresas têm conseguido reduzir 

as perdas no processo industrial e a 

necessidade de captação nos corpos 

hídricos. As usinas também participam 

de comitês locais de gestão de bacias 

hidrográficas. A troca de conhecimentos 

e o trabalho conjunto contribuem para 

a preservação dos rios e a manutenção 

da disponibilidade hídrica nas regiões da 

cultura canavieira.
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Vinhaça

Bagaço

Cinzas de caldeira

Torta de filtro

Óleo fúsel

Total

50,4

19,9

3,9

2,3

0,1

76,6

56,1

22,8

0,8

11,5

0,1

91,4

Coprodutos das usinas (milhões de toneladas)

Safra 
2018-2019

Safra 
2019-2020

A energia utilizada para a operação da indústria é outro diferencial  

do modelo de produção das usinas, que são autossuficientes.  

Durante o período de moagem, o bagaço da cana-de-açúcar e  

outros tipos de biomassa são queimados em caldeiras, gerando  

vapor e energia elétrica para o processo produtivo. O excedente  

é exportado para o Sistema Interligado Nacional (SIN), contribuindo 

para elevar o percentual de fontes renováveis na matriz energética 

brasileira e, assim, torná-la cada vez mais limpa. Na safra 2018-2019, 

9,7 milhões de GJ foram exportados para a rede de energia. Já  

em 2019-2020, foram 11,4 milhões de GJ.

Os impactos ambientais positivos são ratificados na atividade 

agrícola, que reaproveita quase a totalidade dos resíduos e efluentes 

do processo industrial, aliando fertilidade do solo e equilíbrio com a 

natureza. O principal deles é a vinhaça, utilizada por todas as usinas 

para elevar a qualidade do solo no cultivo, por ser rica em potássio. 

Durante a safra 2018-2019, 50,4 milhões de toneladas de vinhaça  

foram utilizadas para a fertirrigação, enquanto, no último ciclo,  

foram 56,1 milhões de toneladas.

A torta de filtro e as cinzas das caldeiras, ricas em fósforo,  

também são coprodutos utilizados como corretivos do solo.  

Juntas, somaram, 6,2 milhões de toneladas em 2018-2019 e 

12,3 milhões de toneladas em 2019-2020.

Coprodutos da indústria são aplicados 
nas atividades agrícolas das usinas, 
contribuindo para a fertilidade do  
solo e a eficiência nas operações

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 302-1 | 303-2 | 306-2

RELATÓRIO • 2018-2020

73 



Segurança e  
direitos humanos

As usinas sócias também adotam, 
nas atividades industriais e agrícolas, 
sistemas e ferramentas para mitigar 
riscos e evitar acidentes nas operações, 
preservando a saúde e a segurança de 
seus funcionários e terceiros. 
Em 31 usinas há sistemas de gestão 
formais que abrangem 100% dos 
seus colaboradores. Desse total, 35% 
já estabelecem mecanismos para 
monitorar também os prestadores de 
serviço terceirizados e 21% possuem 
práticas de auditoria externa para 
verificação dos controles internos e 
protocolos de segurança.
As usinas também atuam para combater 
qualquer prática de trabalho degradante 
em suas cadeias produtivas – como o 
uso de mão de obra infantil e o análogo 
ao trabalho escravo. Todas elas possuem 
cláusulas contratuais para garantir a 
extensão das boas práticas trabalhistas 
aos seus fornecedores. Outras 
práticas adotadas por parte das usinas 
envolvem avaliações documentais dos 
fornecedores e auditorias in loco.

Clique aqui e saiba mais sobre  
o desempenho das usinas sócias  
em segurança no biênio.

Para 
saber

A aplicação de cada um desses coprodutos segue os mais rígidos parâmetros para 

evitar qualquer tipo de impacto ambiental negativo. Todas as usinas sócias possuem 

o Plano de Aplicação de Vinhaça, regulamentação para a aplicação na fertirrigação 

de forma dirigida, contando com equipamentos de controle de vazão, direcionamento 

e lâmina máxima de 30 m3/hectare. Nenhum vazamento ou não conformidade foram 

registrados nas usinas durante o último biênio.

Além disso, as operações agrícolas das usinas possuem um elevado grau de 

mecanização – em especial as atividades para a colheita da cana-de-açúcar. Dessa 

forma, nenhuma das empresas utiliza a prática de queimadas em seus canaviais, além 

de possuírem mecanismos para evitar e combater a ocorrência de incêndios acidentais.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 203-2 | 306-3 | 403-1 | 403-8 | 408-1 | 409-1 | 413-2

RELATÓRIO • 2018-2020
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Preservação e desenvolvimento

Em conformidade com a legislação ambiental e seguindo as 

melhores práticas para a produção de cana-de-açúcar, as  

usinas sócias desenvolvem programas ambientais que 

promovem a proteção e a recuperação de Áreas de  

Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais. 

O compromisso das usinas também se estende para as 

comunidades e a promoção do desenvolvimento local.  

Em 26 usinas, há mecanismos estruturados para avaliar 

impactos locais, receber demandas das comunidades ou 

impactar diretamente as localidades de forma positiva por  

meio de investimentos sociais privados.

Além da geração direta e indireta de empregos, outros  

impactos econômicos locais importantes ocorrem por meio  

da arrecadação tributária para prefeituras e governos  

estaduais, doações a cooperativas e investimentos em projetos 

sociais de educação, saúde, esporte e cultura. O fortalecimento 

de fornecedores locais, a capacitação e especialização da  

mão de obra e o desenvolvimento de cadeias produtivas  

são outros benefícios decorrentes da presença das  

usinas nos municípios.

Protegidas (APP, Reserva Legal, RPPN e outras)

Em processo de restauração

     Percentual da área total em restauração 
submetida a verificação independente

Cujo processo de restauração foi concluído

     Percentual da área total restaurada submetida 
a verificação independente

56.534

9.057

98,7% 

664

99,9%

63.255

8.553

97,1% 

578

91,2%

Áreas para proteção e restauração ambiental (hectares)

Safra  
2018-2019

Safra  
2019-2020

As usinas sócias são 
responsáveis por preservar 
aproximadamente  
63 mil hectares de áreas  
de vegetação

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 203-2 | 304-3 | 413-1

RELATÓRIO • 2018-2020
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Fornecedores
Para assegurar o alinhamento dos parceiros às nossas 

boas práticas empresariais, contamos com uma Política 

de Homologação de Fornecedores, que inclui itens de 

sustentabilidade e é direcionada àqueles considerados 

estratégicos para os negócios. Fazem parte desse grupo 

as empresas com contratos que superam R$ 1 milhão 

no ano e aquelas cujo fornecimento dos produtos ou 

serviços pode afetar a qualidade dos produtos ou do 

funcionamento da Copersucar, além de fornecedores  

cuja substituição é limitada por fatores de mercado.

Já os parceiros logísticos são convidados a responder 

a um questionário de sustentabilidade, com questões 

relacionadas ao desempenho social e ambiental dessas 

transportadoras. Na safra 2018-2019, 28% desses 

fornecedores responderam ao questionário, e 33%  

no último ano. 

Além disso, todos os nossos fornecedores concordam, 

por meio de cláusulas contratuais, em seguir nosso 

Código de Conduta e Ética nos Negócios. Temos ainda 

uma Política de Homologação de Fornecedores que 

contempla as empresas que entregam produtos e 

serviços considerados estratégicos para o negócio. 

Depois do grande avanço obtido nos nossos indicadores 

de saúde e segurança nos últimos anos, entendemos que 

era o momento de transferir esse conhecimento para 

nossos parceiros, já que a operação deve ser segura em 

toda a cadeia. Em 2019, lançamos o Programa Segurança 

na Descarga, que visou conscientizar os mais de 500 

caminhoneiros que passam diariamente pelos nossos 

terminais e garantir que eles adotem os mesmos padrões 

de segurança estabelecidos aos nossos colaboradores.

893
2019-2020 941

Número de  
fornecedores ativos

2018-2019

114
2019-2020 134

Número de  
fornecedores estratégicos

2018-2019

R$ 310 milhões

2019-2020 

Gastos com  
fornecedores

2018-2019

Principais insumos

R$ 488 milhões

Nossa cadeia  
de fornecedores

Materiais e 
equipamentos 
para a operação 
dos terminais

Facilities, TI e 
manutenção

Seguros, 
assessoria jurídica 
e benefícios 
de Recursos 
Humanos

Frete  
e cabotagem

GRI 102-9 | 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 308-1 | 403-7 | 408-1 | 409-1 | 414-1

RELATÓRIO • 2018-2020
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Como parte do fortalecimento do nosso Programa de 

Relacionamento com Transportadoras (PRT), passamos também 

a premiar os melhores desempenhos no transporte rodoviário 

de açúcar bruto. Foram reconhecidas as três empresas que 

obtiveram as melhores notas nos critérios avaliados, como forma 

de impulso para manter a melhoria contínua da gestão interna das 

transportadoras e a busca por melhores resultados. 

Além de premiar as empresas que mais se destacaram, o evento 

tratou de temas como o cenário do setor para a próxima safra, 

a nova política nacional de fretes, segurança do trabalho e 

sustentabilidade. O PRT foi lançado em abril de 2018 para estreitar 

os laços com os parceiros responsáveis pela movimentação do 

açúcar bruto para exportação, tornando mais ágil a troca de 

informações e aumentando o nível dos serviços prestados por 

esses fornecedores.

Os resultados do programa são evidentes quando se observa a 

evolução de desempenho das empresas. Ao compararmos os 

resultados dos transportadores na safra 2017-2018 com os da 

safra 2018-2019, observamos um evidente ganho de eficiência, que 

aumenta o nível de serviço da cadeia como um todo. Nos próximos 

anos, nosso plano é expandir essa iniciativa para transportadores 

dos outros produtos da Copersucar, como etanol e açúcar branco.

Lançado em abril de 2018, o 
Programa de Relacionamento 
com Transportadoras permitiu 
ganhos de eficiência no biênio

GRI 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3

RELATÓRIO • 2018-2020
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Também com a visão de fomentar toda a cadeia, ganhou 

destaque a integração mais efetiva com os parceiros que 

atuam nas ferrovias, com grande impacto principalmente em 

Santos, onde nossa operação é maior. A partir de um plano de 

ação, mudamos alguns procedimentos e estendemos nossas 

boas práticas. Como resultado, obtivemos mais de 30% de 

melhoria de eficiência ao avançarmos em todas as taxas de 

descarga de caminhões, de vagões, taxa de embarque de 

navios, o que evita, inclusive, o pagamento de multas.

Outra ação de notoriedade foi a condução de um workshop, 

em junho de 2019, para capacitar as transportadoras no tema 

de mudanças climáticas. Nossos colaboradores apresentaram 

os aspectos mais atuais na discussão desse contexto 

global, reforçaram a importância da elaboração de 

inventários de gases de efeito estufa e capacitaram parte 

das transportadoras no preenchimento do inventário.  

Esse mapeamento das emissões é o primeiro passo para 

a definição de estratégias de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas e está entre os objetivos previstos nas 

Linhas Estratégicas em Sustentabilidade da Copersucar. 

Nossa expectativa é engajar nossa cadeia, sobretudo as 

transportadoras, para que também adotem as boas práticas 

socioambientais que implementamos internamente, 

ampliando o impacto positivo do nosso negócio.

de eficiência por 
melhorias em 
conjunto com os 
parceiros que atuam 
nas ferrovias

+ de 
30% 
de ganhos

GRI 102-43 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 201-2

RELATÓRIO • 2018-2020
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