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No encerramento da safra 2019/2020, preservar a saúde dos 

colaboradores e contribuir para o enfrentamento da Covid-19 tornaram-se 

nossa prioridade absoluta. A segurança e o bem-estar das pessoas sempre 

estiveram em primeiro lugar em nossa companhia e, por isso, fomos ágeis 

em estabelecer um plano emergencial que permitiu diminuir o risco de 

contágio e manter em funcionamento as operações dos nossos terminais, 

necessárias para distribuir açúcar e etanol a fabricantes de alimentos, de 

medicamentos e de outros setores essenciais. 

Aceleramos a implementação de tecnologias que permitem o 

trabalho remoto e determinamos que todos os colaboradores cujas 

atividades pudessem ser feitas a distância passassem a trabalhar 

de casa. Intensificamos a limpeza e a desinfecção das instalações, 

afastamos preventivamente de suas funções as pessoas pertencentes 

ao grupo de risco para a doença, criamos procedimentos para que as 

equipes mantivessem o distanciamento físico adequado, distribuímos 

equipamentos de proteção como máscaras e luvas, e tomamos diversas 

outras ações para proteger nossos profissionais.

Desde antes da pandemia, cuidar da segurança e da saúde dos 

colaboradores sempre foi um dos aspectos essenciais para nossa 

companhia. Em primeiro lugar, porque valorizamos a vida. Depois 

disso, porque apenas equipes saudáveis e que praticam uma cultura 
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de segurança conseguem alcançar resultados positivos e fazer 

diferença na comercialização e na logística para distribuição de 

açúcar e de etanol no Brasil e para clientes do exterior.

Essa filosofia é o que sustenta os resultados positivos da Copersucar 

a cada ano. Nas safras compreendidas entre 2018 e 2020, o Brasil 

teve um consumo recorde de etanol – aproximadamente 64 bilhões 

de litros – e há uma perspectiva de crescimento estruturado para 

o médio prazo apoiado no RenovaBio, política pública para o 

incremento da produção de biocombustíveis e descarbonização da 

matriz energética nacional. 

Todas as usinas sócias já iniciaram o processo de certificação 

para emitir os créditos de descarbonização, os CBIOs, que serão 

comercializados às empresas que deverão cumprir as metas de 

compensação estabelecidas no âmbito do programa. A estimativa é 

de que nossas usinas possam emitir até 6 milhões de CBIOs por ano.

O açúcar, em contrapartida, teve seu preço internacional impactado 

negativamente pela sobreoferta global e, no final do período, 

pela queda abrupta na cotação do petróleo causada pela disputa 

comercial entre Arábia Saudita e Rússia – o que, no Brasil, reduz 

a competitividade do etanol e estimula a maior produção do 

ingrediente alimentar. 
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Apesar do cenário desafiador, trabalhamos com inovação e 

inteligência comercial para oferecer soluções diferenciadas  

aos clientes que atendemos no Brasil, agregar valor aos serviços 

que prestamos em toda a cadeia logística e fortalecer as  

parcerias. Além disso, continuamos a investir na comunicação  

de informações que estimulem o consumo consciente e  

saudável do açúcar.

No segmento de logística, as operações integradas dos  

terminais e dos prestadores de serviço atingiram um grau 

de maturidade e de eficiência bastante elevado. O Terminal 

Açucareiro Copersucar, por exemplo, passou por mudanças 

estruturais que ampliaram a capacidade de recepção de açúcar e 

de grãos pelo modal ferroviário e viabilizaram aumento do volume 

movimentado. Em todos os terminais, a redução dos índices de 

acidentes e o fortalecimento da cultura de segurança foram 

destaque do último biênio.

O relacionamento com os fornecedores e prestadores de serviço 

também evoluiu sob a perspectiva da cultura de sustentabilidade 

alinhada ao nosso propósito. Revisamos o Código de Conduta 

e Ética de Parceiros, ao qual todos os parceiros de negócio da 

companhia devem aderir, e incentivamos as transportadoras 

a adotarem as melhores práticas para gerenciar e reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa nas operações logísticas.

Ainda sob a ótica da responsabilidade corporativa, aderimos a 

iniciativas externas relevantes para promover a diversidade e a 

inclusão em nossa companhia. Uma delas é a Carta de Princípios 

de Empoderamento das Mulheres, promovida pela Organização das 

Nações Unidas. A outra é a Iniciativa Empresarial pela Igualdade, 

liderada pela ONG Afrobras e pela Faculdade Zumbi dos Palmares 

em prol da inclusão étnico-racial no ambiente empresarial.

A sociedade exige um modelo de negócios sustentável e que leve 

em consideração não somente o resultado financeiro, mas também 

uma visão responsável de longo prazo, que gere valor para todos 

os envolvidos. Como líderes na comercialização de açúcar e de 

etanol, temos um papel importante no direcionamento do mercado 

e a convicção de que estamos indo na direção certa. No médio 

prazo, a Copersucar seguirá avançando como centro de uma 

plataforma integrada de energia, alimento e logística, por meio de 

parcerias construídas a partir de um mesmo senso ético.

João Roberto Teixeira 

Presidente da Copersucar
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